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 :ملخص
يف سبيل استكماؿ مشروع التكامل األورويب يف بعده األمٍت والدفاعي، جاء ما يعرؼ 
بػ"السياسة األمنية والدفاعية ادلشًتكة لالرباد األورويب" اليت اصطُلح عليها سابقا بػ"السياسة 

يف ربقيق التكامل ادلنشود من األوروبية للدفاع واألمن"، اليت عربت على االىتماـ األورويب ادلشًتؾ 
خالؿ تدعيم الوحدة االقتصادية ابلوحدة يف اجملاؿ الدفاعي واألمٍت بعيدا عن تدخالت الوالايت 

دبثابة  1992ادلتحدة األمريكية وحلف مشاؿ األطلسي، حيث كانت معاىدة "ماسًتخيت" سنة 
 االنطالقة الفعلية ذلا.

 .، اذلوية األوروبيةالوظائف الدفاعيةكامل االورويب، ، الت دفاع واالمنالالكلمات املفتاحية:

Abstract : 

In order to complete the project of European integration in its 

security and defense dimension, the so-called "Common Security and 

Defense Policy of the European Union" has been released, which was 

formerly referred to as the "European Defense and Security Policy", it 

expressed the common European interest in achieving the desired 

integration by strengthening economic unity in the defense and 

security sphere, away from the intervention of the United States of 

America and NATO, and the Maastricht Treaty of 1992 was the 

effective beginning of it. 

Key words: Defense and security, European integration, defensive 

functions, European identity.  

تعزيز التكامل األورويب على ضوء السياسة األمنية والدفاعية املشرتكة 
 لإلحتاد األورويب
 هشــــــــــــــــــــــام بن حـــــــــــداد

 

 ابحث يف صف الدكتوراه يف العلـو السياسية 
  زلػمد بن أمحد – 2جامعة وىراف 
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 ة:ـــمقدم
بتحقيقها للتكامل ادلنشود بعد اخلطوة العمالقة اليت خطتها اجلماعة األوروبية 

يف القطاع االقتصادي الذي ترسخت معادلو بتأسيس اجلماعة األوروبية للفحم 
والفوالذ، ابت لزاما على ىذه األخَتة توجيو األنظار واجلهود ضلو ابقي اجملاالت من 

الذي  "أجل التكامل واالندماج الكلي، أييت يف مقدمتو "التكامل السياسي واألمٍت
استعصى على اجملموعة األوروبية خالؿ ادلراحل األوىل واألسباب يف ذلك كثَتة، من 
ضمنها سللفات احلربُت العادليتُت وانعداـ الثقة بُت اجملموعة األوروبية، خاصة بُت 

 أقطاهبا: فرنسا وأدلانيا.

إال أف ىذا الطرح ال ينفي اجلهود اليت ىدفت إىل وضع احلجر األساس 
أوروبية ذات بعد أمٍت ودفاعي، ترتكز معادلها على رلموعة من األسس لسياسة 

واألىداؼ واآلليات، حيث كانت معاىدة "ماسًتخيت" دبثابة شارة االنطالؽ دلسار 
تكاملي يف رلايل الدفاع واألمن األورويب الذي ظل مرتكزا يف إطار منظمة مشاؿ 

 األطلسي. 

هبا سياسات األمن والدفاع، جاء  وابلنظر إىل األمهية الكبَتة اليت ربظى
التكامل السياسي األورويب ليعرب عن مرحلة جديدة من األمن والدفاع األورويب 
ادلشًتؾ، والذي ظل مقتصرا قبل اتفاقية "ماسًتخيت" على التعاوف السياسي 
االختياري واحلر ين الدوؿ األعضاء يف اجلماعة االقتصادية األوروبية، ليشمل بعد 

تكامال سياسيا ودفاعيا مشًتكا، تشرؼ عليو مؤسسات أوروبية ذات طابع ادلعاىدة 
تسليط الضوء على ادلسار التكاملي األورويب يف بعده  اىلتسعى الدراسة  حيثرمسي، 

وذلك من  األمٍت والدفاعي الذي عربت عنو "السياسة األوروبية للدفاع واألمن".
 : خالؿ رلموعة احملاور التالية
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   من منظور نظرية  اسة اخلارجية واألمنية ادلشًتكةيالسأسس بناء
 التكامل.

 مراحل بناء السياسة األوروبية للدفاع واألمن. 
  تعزيز وتقوية السياسة اخلارجية واألمنية ادلشًتكةعوامل. 
 لسياسة األوروبية للدفاع واألمناكل ومؤسسات ا ىي. 

 مرتكزات بناء السياسة األوروبية للدفاع واألمن املطلب األول:

إف ادلشروع األورويب الرامي إىل بناء سياسة أوروبية مشًتكة يف رلايل الدفاع 
واألمن، عرؼ ىو اآلخر مسَتة صعبة منذ هناية احلرب العادلية الثانية، حيث شهدت 

ادلسعى الذي ظل األوروبية يف ىذا  هودنات من القرف ادلاضي أوىل اجلمرحلة اخلمسي
مستعصيا على اجملموعة األوروبية ألسباب عديدة من بينها انعداـ الثقة وصعوبة إرساء 
صالحيات تتجاوز شؤوف الدولة الوطنية، وديكن توضيح أبرز زلطات بناء السياسة 

 األوروبية للدفاع واألمن خالؿ العناصر ادلوالية:  

الحتاد ل نظري لدراسة التجربة التكامليةمنهج التكامل الدويل كإطار : الفرع األول
 األورويب:

يعّرؼ "موريس دوفرجيو" معٌت التكامل الدويل أبنو "قياـ عالقة ترابطية 
متبادلة بشكل أوثق بُت األجزاء اليت يتألف منها كائن حي أو رلموعة من األعضاء 
اليت يتألف منها اجملتمع"، فالتكامل حسبو عبارة عن عملية توحد للمجتمع ليصبح 

بصورة حقيقية، فهو ال يفًتض  "مدينة" منسجمة تقـو على أساس نظاـ متكامل
حسبو زواؿ التنازع فحسب، بل منو التضامن أيضا. أما "جوزيف اني" 

JosepheNye  :فإنو يرى يف التكامل أنو مفهـو مركب من ثالث عناصر أساسية
التكامل السياسي، التكامل االقتصادي، والتكامل االجتماعي. أما العامل السياسي 
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أركاف: ادلؤسسات، السياسات، االذباىات، واألمن فهو الذي يتألف من أربعة 
 1اجلماعي.

ويف سياؽ العالقات الدولية، فكثَتا ما صلد أف ظاىرة التكامل ارتبطت 
دبفهـو "اإلقليمية"، فالعالقة بُت اإلقليمية واإلقليم توازي العالقة بُت القـو والقومية، 

اف األفراد والقياديُت يف ابعتبارىا رلموعة من ادلواقف والتوجهات اليت تعكس إدي
القومية واإليديولوجية من منظار فوؽ قومي أي إقليمي مشًتؾ،  بوالء اهتمادلؤسسات 

وعلى سبيل ادلثاؿ، فإف قضااي الشؤوف العسكرية واألمنية غالبا ما ربل مشاكلها من 
ألمنية الواجهة اإلقليمية، فاالتفاقات اإلقليمية كالتحالفات اإلسًتاتيجية، وادلشاريع ا

والعالقات االقتصادية والتجارية الدولية ما ىي إال استجابة لنداء ادلؤسسات اليت 
يسميها األستاذ "أنور دمحم فرج" ابدلؤسسات النموذجية، حيث تتطلع نظرية التكامل 
الدويل يف ىذا اإلطار ابلبحث عن دوؿ جديدة من خالؿ عملية )دمج/تكامل( 

، ما يولد كياان فوؽ قومي أيخذ على عاتقو مسؤولية الدوؿ القائمة على أسس إقليمية
أداء األعباء الوظيفية اليت كانت يف السابق تتحملها احلكومات الوطنية، وىذا ما 
يفسر بصورة واضحة عملية االنتقاؿ السياسي واالقتصادي إىل مؤسسات فوؽ وطنية 

ـو على مجلة من عربر عنها االندماج والتكامل يف أطر االرباد األورويب اليت تق
 2ادلتطلبات الضرورية الالزمة لذلك، وىي:

 ربقيق عنصر التماثل االجتماعي. -1
  التشارؾ يف القيم. -2
    تبادؿ ادلنافع. -3

                                                           
إعالف برشلونة  : مد فرج، "السياسة اخلارجية ادلشًتكة ابالرباد األورويب ذباه الشرؽ األوسطػأنور زل -1

 .65، د.ت، ص 39أمنوذجا"،رللة دراسات دولية، العدد 
 .74-73ادلرجع نفسو، ص ص -2
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 عالقة ودية خالية من النزاعات. -4
 عامل ادلؤثرات اخلارجية. -5

إف عملية قياـ التكامل اإلقليمي من ىذا ادلنظور تتم وفق آلية ودية اختيارية 
اإلرادة احلرة للدوؿ اليت تنبع من سيادهتا الوطنية، فالتكامل الذي جيري تعرب عن 

اإلقليمية ال حيتاج  يمنة والتسلط األمريكي، فتعزيزابلقوة عبارة عن وجو من أوجو اذل
إىل التقارب اجلغرايف فحسب، بل إىل عوامل أخرى أكثر أمهية وأتثَتا صلملها وفق ما 

 يلي: 

: الذي يعترب العامل األوؿ لنجاح أي مشروع ديحتقيق التكامل االقتصا-1
العامل يف تكاملي، وديكن قياس ىذا الشرط على ادلسَتة التكاملية لالرباد األورويب 

دبثابة العمود األساسي يف عملية البناء األورويب اليت كانت  الذي يعترب االقتصادي
 "اجلماعة االقتصادية للفحم والفوالذ" دبثابة شارة انطالقها.

يتعلق أساسا بتحويل الوالء الوطٍت يف رلاالتو  التكامل االجتماعي:-0
ميو األستاذ أنور دمحم فرج ساحملددة إىل والء قومي فوؽ وطٍت إقليمي، وىو ما ي

 "ابلوعي فوؽ القومي".

بعد أف حقق االرباد األورويب التكامل ادلنشود يف  التكامل السياسي:-3
ار ضلو ربقيق الرغبة األوروبية ادلشًتكة يف ربقيق القطاع االقتصادي، توجهت األنظ

التكامل السياسي بعيدا عن اخللفيات التارخيية لدولو، وىو ما يعٍت إدماج ادلؤسسات 
السيادية الوطنية مع أجهزة دولية مشًتكة، فالتكامل السياسي ال يهدؼ إىل إلغاء 

ا إىل مؤسسات احلكومات الوطنية، بل يقتصر على نقل بعض صالحياهتا وسلطته
 1مشًتكة متفق عليها ابلًتاضي. 

                                                           
 .74ادلرجع نفسو، ص  -1
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وىو التكامل الذي ينطلق عادة من الرغبة ادلشًتكة يف مواجهة  التكامل األمين:-70
األخطار والتهديدات ادلشًتكة، فنجد االرباد األورويب يطلق سياسات وخطط 
ومشاريع أمنية هتدؼ ابلدرجة األوىل إىل محاية أمنو اإلقليمي ادلشًتؾ مهما كانت 

د األورويب يف منطقة نوعية الوسائل ادلتخذة يف ذلك، فالسياسات األمنية لالربا
ادلتوسط مثال تنبع من إديانو العميق بضرورة مواجهة األخطار القادمة من ىذه 
ادلنطقة، حىت ولو كاف ذلك على حساب أمن واستقرار دوؿ ادلنطقة من غَت الدوؿ 

 اليت تنتمي إىل فضائو.

 نية املشرتكة على ضوء "ماسرتخيت"اسة اخلارجية واألمي: السلثاينالفرع ا

، ودببادرة فرنسية من رئيس وزراء فرنسا آنذاؾ "رينيو 1952-05-27اريخ بت
بليفُت"، وقرعت كل من أدلانيا، فرنسا وإيطاليا ودوؿ البينيلوكس على اتفاؽ "ابريس" 

، ويعترب ىذا االتفاؽ دبثابة أوىل احملطات CEDادلنشئ لػ"رلموعة أورواب الدفاعية" 
ادلوحد" كمحاولة جريئة وشجاعة أعقبت إنشاء إلقامة مشروع "اجليش األورويب 

حلف الناتو، حيث وضع ىذا ادلشروع ربت إشراؼ حلف مشاؿ األطلسي واجلماعة 
ت للفشل ضاالقتصادية األوروبية، وىو ما جعلها موضع العديد من االنتظارات، وتعر 

مث القياـ  1954أوت  30الذريع بعد رفض الربدلاف الفرنسي ادلصادقة عليها يف 
 1بتجميده بعد ذلك.

للمرة األوىل آلية التعاوف السياسي األورويب  1970كما وضعت سنة 
EPCاحلكومات، وىو ما مت االتفاؽ عليو يف معاىدة  ُتكأساس للتفاعل ما ب

                                                           
األوروبية اذباه ادلنطقة -بوزيد أعمر، شركاء أـ متنافسوف، سياسات الصراع والتكامل يف العالقات األمريكية - -1

 .565، ص )2014اجلزائر: دار قرطبة للنشر والتوزيع، (العربية )النفط واإلرىاب منوذجا(، 

 أنظر أيضا:
Jean Louis Quermonne, « Le système politique de l’Union européenne », 6

ème 
 

édition, (Alger : Casbah édition, 2004) p p 94-96 
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، حيث أف GASP"ماسًتخيت" خبصوص "السياسة اخلارجية واألمنية ادلشًتكة" 
تزامنا مع سرايف مفعوؿ القانوف األورويب ادلوحد،  1987التعاوف السياسي مت تبنيو عاـ 

ومل يكن قائما يف تلك الفًتة على التعاوف بُت مؤسسات االرباد من أجل التجانس 
يف سياساهتا وإمنا مت طرحو كمشروع سياسي موحد مت ادلصادقة عليو يف إطار معاىدة 

بة "العمود الثاين" من "ماسًتخيت"، لتصبح "السياسة اخلارجية واألمنية ادلشًتكة" دبثا
، واتسعت بعد ذلك آفاؽ التعاوف يف ميادين 1993أعمدة البناء األورويب سنة 

السياسة اخلارجية واألمنية بشكل واسع، وأصبحت معامل ىذا التعاوف أكثر وضوحا 
/الفصل اخلامس من معاىدة "ماسًتخيت"، "أىداؼ 11من اخلارج، وذكرت ادلادة 

 األورويب ادلشًتؾ"، كما سبت اإلشارة إىل أف ىذه األىداؼ التعاوف السياسي واألمٍت
 متطابقة مع ادلبادئ الواردة يف ميثاؽ األمم ادلتحدة، وىي: 

االرباد، وكذلك احلفاظ على  لدوؿاحلفاظ على القيم واالىتمامات ادلشًتكة  -1
 . ووحدتو الًتابية استقالليتو وسالمتو

 تدعيم األمن واحملافظة على استتباب السالـ.  -2
 . جبميع اشكالو دعم التعاوف الدويل -3
 تطوير وتقوية نظم الدديقراطية ودولة القانوف.  -4
 1احًتاـ حقوؽ اإلنساف واحلرايت األساسية. -5

اف األورويب" الذي يستند إىل ثالث أعمدة نيوفيما يلي، يوضح ادلخطط "الب
 لثاين الذي يتضمن السياسة اخلارجية واألمنية ادلشًتكة.رئيسية، من ضمنها العمود ا

 

 
                                                           

فرانتس كوىوت، أطلس العلـو السياسية: النظرية السياسية، األنظمة -بَتند ماير ىوفر-أندرايس فَت إيكو-1
 .041(، ص 2102، )بَتوت: ادلكتبة الشرقية، 10السياسية، العالقات الدولية، تر: سامي أبو حيي، ط
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 منوذج األعمدة اليت يرتكز عليها االحتاد األورويب-أ

 .131السياسية"، مرجع سابق، ص أندرايس فري إيكة وآخرون، "أطلس العلوم -املصدر

 اهلوية األوروبية للدفاع واألمن : البحث عنلثالفرع الثا

دوف أف ننسى أزمة  1999وأزمة كوسوفو  1995بعد أزميت البوسنة سنة 
احملكمة اجلنائية الدولية ادلؤقتة بعد جرائم احلرب والدور نشاء وإ1994يوغسالفيا 

األمريكي البارز يف إهنائو ذلذه األزمة، ابت لزاما على دوؿ االرباد األورويب التفكَت 
والبحث عن اذلوية األمنية األوروبية بعيدا عن حلف الشماؿ األطلسي وتدخالت 

مرة على ضعف النسيج األمٍت  الوالايت ادلتحدة األمريكية اليت ابتت تؤكد يف كل
والدفاعي ألورواب على الرغم من بناء السياسة األمنية ادلشًتكة، حيث بدأ التفكَت يف 

 االحتــــــــــــــــاد األوروبـــــــــــــــــي
     

 اجملموعات األوروبية
EG. EURATOM 

EG 

 : ةأي اجملموعة األوروبي
ومن ضمنها: السوؽ 

الداخلية، التجارة 
اخلارجية، النقد، 

البيئة، محاية 
ادلستهلك، السياسة 
 االجتماعية، اذلجرة

  
 سياسة خارجية وأمنية مشًتكة

GASP 
ومن رلاالهتا: الرقابة على 
التسلح، احلفاظ على السالـ، 
مراقبة االنتخاابت، حقوؽ 

 اإلنساف

تعاوف يف القضااي  
اجلنائية على صعيد 
الشرطة والسلك 

 القضائي
PJZS 

ومن رلاالهتا: األمن 
الداخلي "شنغن"، 
البوليس األورويب، 
اإلرىاب، اجلردية 

 ادلنظمة.
 ما بُت احلكومات  فوؽ أشلية

 معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات  اتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
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ىذه ادلرة على إهنا "الوصاية األمريكية" والسَت قُدما ضلو تطوير القوة األوروبية، األمن 
 أطلسية. -والدفاع األورويب وتوازف العالقات األورو

أظهرت ضعف النسيج األمٍت والدفاعي لالرباد األورويب،  أزمة البوسنة إف
، قائد Jean Cotالذي عربر عنو تدخل حلف الناتو الذي اعتربه اجلنراؿ "جوف كوت" 

 P. Hassner، أبنو "ليس يف ادلسار السليم"، كما اعتربه الباحث Forpronuسابق للػ

حيتها اآلالؼ من األبرايء أبنو خيار اسًتاتيجي فاشل وذلك عقب اجملازر اليت راح ض
بسبب العدواف الصريب الذي وضع ادلؤسسة األمنية لالرباد األورويب على احملك، فهي 

 .1اليت فشلت يف إدارة األزمة داخل البيت األورويب

ويف السياؽ ذاتو، أكد اجلنراؿ "جوف كوت" "انو يتوجب علينا ضلن 
الداخلية دوف الوالايت ادلتحدة  األوروبيُت ازباذ أبسط الوسائل يف تسوية أزماتنا

لكن اإلشكاؿ ادلطروح، ىو كيف ديكن لألوروبيُت بناء منظومة أمنية  .2األمريكية"
ودفاعية خارج أطر احللف األطلسي والوالايت ادلتحدة، يف ظل عضوية العديد من 
الدوؿ األوروبية يف ىذا احللف الذي يظل أقوى تنظيم عسكري جيمع بُت التوجهات 

 متوسطية. -واألور 

تبٍت  تدبثابة احملطة األوىل اليت تضمن 27/10/1984كاف إعالف روما يف 
اليت ىدفت يف IEDSاجملموعة األوروبية دبا يعرؼ بػ"اذلوية األوروبية للدفاع واألمن" 

تلك ادلرحلة إىل إحداث نوع من التجانس يف سياسات الدفاع للدوؿ األعضاء يف 
" الذي انتقلت مهامو إىل االرباد األورويب دبوجب اتفاقية منظمة "ارباد أورواب الغربية

ماسًتخيت، ورغبة من الدوؿ األوروبية يف تطوير سياسات دفاعية خاصة هبا، فقد 

                                                           
1
 - Marie François Lebouz, Fabrice Belaich et autres, « Le partenariat de l’union 

européenne avec les pays tiers : conflits et convergences », (Belgique : Bruylant 

Bruxelles, 2000), pp 138-139. 
2
- Ibid. 
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دبدريد إىل طرح مبادرة  08/07/1997ابدرت قمة حلف مشاؿ األطلسي ادلنعقدة يف 
قوية وسبكُت الشركاء رمسية معروفة بػ:"اذلوية األوروبية للدفاع واألمن" من أجل ت

األوروبيُت من القياـ دبهاـ أكثر انسجاما وسباسكا يف إطار حلف الناتو، وتعزيز 
أطلسية، كما أبدى حلف الناتو استعداده التاـ دلساعدة األوروبيُت -الشراكة األور

على قيادة سلتلف العمليات واألنشطة العسكرية دوف تدخل أي قوى أطلسية أو 
، وتعزيز ادلشاورات بُت احللف واالرباد األورويب خصوصا يف أجنبية )الو.ـ.أ(

 1رلاالت: التنفيذ، التخطيط، تبادؿ ادلعلومات.

األطلسي" يف فقرهتا -وقد نصت وثيقة مدريد حوؿ "األمن والتعاوف األورويب
الثانية أف: "اذلوية األوروبية للدفاع واألمن" تطورت داخل حل فالناتو وذلك رغبة من 
احللف يف سبكُت االرباد األورويب ربمل مسؤولياتو دلواجهة سلتلف التهديدات األمنية 

ر الشامل )آنذاؾ(، وذلك عرب تبٍت عقيدة اجلديدة كاإلرىاب وأسلحة الدما
، وىي التهديدات اليت تراىا الوثيقة متعددة االذباىات، لذلك 1999إسًتاتيجية سنة 

 مت اقًتاح عدة مبادرات، من مجلتها: 

 .1999تفعيل قدرات احللفاء العسكرية من خالؿ مبادرة القدرات الدفاعية  -
 2داخل احللف.تطوير اذلوية األوروبية للدفاع واألمن  -

، أعلن رئيس 1999ماي  13وخالؿ محلة احللف على يوغسالفيا بتاريخ 
احلكومة الربيطانية آنذاؾ "توين بلَت" أنو: "إذا كاف ألورواب أف أتخذ دورا دفاعيا 
رئيسيا فهي ربتاج إىل قوات حديثة ويف حاجة على معرفة كيف نعمل معا ونتعاوف 

، وىو ما يعٍت ضرورة دمج الصناعات العسكرية معا، ونكمِّل قدراتنا بعضها ببعض
وأيضا ادلشًتايت العسكرية... إذا كانت لدينا شكوؾ يف السابق، فقد أزالتها خربة 

                                                           
 .171-168بوزيد أعمر، "شركاء أـ متنافسوف" مرجع سابق، ص ص  -1
 ادلرجع نفسو. -2
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أقر برغبة الدوؿ  *"كوسوفو""، ومن جهتو فإف اجلنراؿ األمريكي "ويسلي كالرؾ"
طلسي األوروبية رلتمعة يف امتالؾ بنية عسكرية مستقلة سباما عن حلف مشاؿ األ

والوالايت ادلتحدة األمريكية، وذلك بقولو: "علينا أف نعًتؼ أبننا ضلن األمريكيُت 
شجعنا األوروبيُت على االعتقاد أبننا ردبا ال نكوف موجودين لتقدمي ادلساعدة عند 

 1حدوث أزمات أمنية مستقبال يف أورواب".

" دفعت إليو وعليو، فإف عملية البحث عن "اذلوية األوروبية للدفاع واألمن
مجلة من العوامل واألسباب اليت أدت يف هناية ادلطاؼ إىل أتسيس سياسة أمنية 
ودفاعية ذات ىوية أوروبية زلضة ال تُقصي التعاوف مع ابقي الشركاء كاحللف 
األطلسي والوالايت ادلتحدة، نظرا للعالقات والعوامل ادلشًتكة، وكذا األخطار 

الدويل، األسلحة النووية، التلوث البيئي واجلردية والتهديدات ادلشًتكة كاإلرىاب 
 ادلنظمة.

 العودة إىل احتاد أورواب الغربية: اتفاقية أمسرتدام و رابعلفرع الا

، ودخلت حيز 1997أكتوبر  02ىي االتفاقية اليت مت التوقيع عليها بتاريخ 
، وتعرب دبثابة امتداد قانوين دلعاىدة ""ماسًتخيت"، حيث 1999ماي  01التنفيذ يف 

 أبقت ىذه االتفاقية على ثالث بنود أساسية التفاقية ماسًتخيت وىي: 

 احًتاـ خصوصيات السياسات الوطنية.  -
                                                           

 ويسلي كالرؾ: جنراؿ أمريكي، قائد القوات األطلسية اليت دخلت كوسوفو. -*
، 00مزاين راضية ايسينة، "البعد ادلؤسسايت للسياسة األوروبية للدفاع واألمن"، رللة دراسات إسًتاتيجية، ع -1

 .68-67، ص ص 2101مركز البصَتة للبحوث، جواف 
االرباد األورويب كظاىرة إقليمية متميزة ، األردف: األكاددييوف للنشر والتوزيع، د عبيد ادلبيضُت، سلل أنظر أيضا: 

  .202-201،ص ص 2012
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تطابق سياسات الدفاع ادلشًتكة لالرباد األورويب مع تلك ادلوضوعة يف  -
 حلف مشاؿ األطلسي. 

 ائي أو ادلتعدد بُت الدوؿ األعضاء.إمكانية التعاوف الثن -
غَت أف اجلديد يف اتفاقية "أمسًتداـ" يبدو عمليا أكثر، وذلك إبضافتها تغيَتا 
جذراي حملتوى الباب اخلامس دلاسًتخيت يف إطارىا السياسي واألمٍت ادلشًتؾ، ويتضح 

 بشكل دقيق من خالؿ ما يلي: 

ماؿ واألنشطة اجلديدة : واليت حددت رلموع األع02الفقرة  17ادلادة -1
ادلوجهة لصاحل الوحدات العسكرية للدوؿ األعضاء يف ارباد أورواب الغربية والعمل على 
إدماجهم يف رلاؿ السياسة اخلارجية والدفاعية ادلشًتكة وفق ما تناولو تصريح رللس 

 .1992جواف  19وزراء ادلنظمة يف 

خالؿ ىذه ادلادة كافة  : تعطي اتفاقية أمسًتداـ من03الفقرة  17ادلادة -2
الصالحيات الرباد أورواب الغربية من أجل وضع وتطبيق قرارات االرباد األورويب 

 1اخلاصة ابألمن والدفاع ادلشًتؾ.

كما هتدؼ ىذه التغيَتات إىل تقوية العالقات السياسية بُت الدوؿ األعضاء 
، وذلك تلبية لرغبة يف االرباد األورويب وارباد أورواب الغربية وحلف مشاؿ األطلسي

العديد من الدوؿ اليت ترى أف أمن ودفاع أورواب ادلشًتؾ ال خيرج عن حيز وإطار 
، أي أف ىذه الرغبة تقوي 17حلف مشاؿ األطلسي، وىذا ما ورد يف نص ادلادة 

وتعزز تبعية االرباد األورويب حللف مشاؿ األطلسي وعدـ قدرتو على بناء منظومة أمنية 
خارج إطار احللف. كما أف االتفاقية ىذه مل توضح موقع ارباد أورواب  ودفاعية مشًتكة

الغربية، إف كاف اتبعا مؤسساتيا لالرباد األورويب أو حلف مشاؿ األطلسي، غَت أف 
                                                           

 .70-71ص  .ادلرجع نفسو، ص-1
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ابرز النقاط اإلجيابية يف نصوص االتفاقية أهنا أضفت نوعا من ادلرونة يف العالقات 
أهنا جاءت بتعديالت مناسبة، تتوافق مع  األوروبية يف رلايل الدفاع واألمن، كما

خصوصيات الدوؿ ورغبتها يف االستعانة ابحللف األطلسُت أو حىت ارباد غرب 
أورواب، لنستنتج بذلك أف اذلوية األوروبية للدفاع واألمن كانت يف البداية ىي الرابط 

وبيُت ادلؤسسايت بُت حلف مشاؿ األطلسي وارباد غرب أورواب، واليت جعلت من األور 
يف إطار االرباد األورويب يعملوف على تطوير دفاع مستقل الذي يعترب امتدادا طبيعيا 
للسياسة اخلارجية واألمنية ادلشًتكة، ويف الوقت نفسو االستفادة من حلف مشاؿ 
األطلسي يف تطوير اذلوية األوروبية للدفاع واألمن، وىي اليت أفرزت يف األخَت ما 

 12-11روبية للدفاع واألمن" يف أشغاؿ اجمللس األورويب بفيينا، ُيسمى بػ"السياسة األو 
 1، واليت تطورت الحقا يف مؤسبرات: كولوف، ىلسنكي ونيس.1998ديسمرب 

 

 

 

 

 

أي أف اذلوية األوروبية للدفاع واألمن ظلت مشروعا يطمح إليو األوروبيوف يف 
إطار "ارباد غرب أورواب"، وىي اذلوية اليت عمل على تكوينها االرباد األورويب يف 

                                                           
 .172-170بوزيد أعمر، "شركاء أـ متنافسوف" مرجع سابق، ص ص  -1

 أنظر أيضا: 
Jean Louis Quermonne, « Le système politique de l’Union européenne », p p121-

122. 

 اتحادأوروبا الغربية
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لة يف رلاؿ األمن إطار حلف مشاؿ األطلسي لتنتج يف األخَت سياسة أوروبية مستق
 والدفاع، واليت تطورت عرب مراحل عديدة أييت تفصيلها خالؿ العنصر ادلوايل. 

مراحل بناء السياسة األوروبية للدفاع واألمن على ضوء املطلب الثاين: 
 مؤمترات: كولون، هلسنكي، ونيس

إف مشروع "السياسة األوروبية للدفاع واألمن" يدخل يف إطار ادلسمى 
األورويب الذي يهدؼ على تقوية وبناء دفاعو األمٍت ادلشًتؾ، دبا يعزز دعم القدرات 
األوروبية يف رلاهبة سلتلف التحدايت ادلشًتكة، ويف ىذا الصدد، تعد القمة ادلشًتكة 

أوىل  1998-12-04" بتاريخ St Mâlo بُت فرنسا وبريطانيا دبدينة "ساف مالو
احملطات اليت ذبسد من خالذلا فكرة إنشاء "قوة أوروبية مشًتكة" قادرة على أتسيس 

ح بذلك بي أقرتو اتفاقية "ماسًتخيت"، لتصدفاع أورويب موحد على النحو الذ
"السياسة األوروبية للدفاع واألمن" أحد أىم مكوانت: "السياسة اخلارجية واألمنية 

 : 1دلشًتكة" اليت ربددت معادلها وفق ادلراحل التاليةا

 اسة اخلارجية واألمنية املشرتكةالفرع األول: مرحلة تعزيز وتقوية السي

 1999يونيو  04و 03ذبلت معامل ىذه ادلرحلة مع انعقاد قمة "كولوف" يف 
أثناء األزمة اليوغسالفية، واليت اعُتربت دبثابة حافز قوي للمجموعة األوروبية ذباه 
تطوير منظومتها األمنية ادلشًتكة، حيث اعتربت أزمة يوغسالفيا دبثابة اختبار حقيقي 
للقدرات األوروبية على محاية وربصُت أمنها اإلقليمي ادلشًتؾ، حيث وعلى الرغم من 

األوروبية الزباذ قرارىم بشأف القضااي اإلقليمية ادلشًتكة. إال أهنم أتجيل قيادات الدوؿ 
أمجعوا على تقوية السياسة اخلارجية واألمنية ادلشًتكة من خالؿ تعزيزىا بقوة عسكرية 

                                                           
 .77-72مزاين راضية ايسينة، ، مرجع سابق، ص ص  -1
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ومؤسسات مشًتكة، واتضح ذلك بعد أف وافق القادة األوروبيوف على تكليف رللس 
سة حياؿ سلتلف القضااي واألزمات يف إطار االرباد األورويب ابزباذ القرارات ادلناف

 العناصر اآلتية: 

تشكيل رللس للشؤوف العامة، يضم وزراء الدفاع من أجل عقد اجتماعات  -1
 دورية وطارئة.

تشكيل جلنة ذات طابع سياسي وأمٍت، مقرىا بربوكسل، تضم خرباء  -2
 سياسيُت وأمنيُت وأوربيُت. 

 اد األورويب، تقـو ابلتوجيو. العمل على تشكيل ىيئة عسكرية خاصة ابالرب -3
التأكيد على ضرورة امتالؾ االرباد القدرة على العمل ادلستقل انبعة عن  -4

قيادات وكفاءات أوروبية، مثل تعيُت "خافيَت سوالان" شلثال أعلى للسياسة 
 1اخلارجية واألمنية واألوروبية.

تدعيم  ديكن القوؿ أف االرباد األورويب من خالؿ خطوة "كولوف" سعى إىل
وتقوية قدراتو ووسائلو الدفاعية يف وجو سلتلف ادلخاطر واألزمات والقضااي ادلشًتكة 
اليت كانت قضية "يوغسالفيا" دبثابة اختبار حقيقي ذلا، غَت أف ادلسَتة مل تتوقف عند 

كي" اليت أعطت نفسا جديدا نسف" بل تواصلت إىل انعقاد قمة "ىلقمة "كولو 
 ية ادلشًتكة لالرباد األورويب.للسياسة األمنية والدفاع

 لدفاعية وتطوير القدرات العسكريةالفرع الثاين: مرحلة القيام ابلوظائف ا

بعد أف مت تكليف "رللس أورواب" ابزباذ قرارات مصَتية، وأثناء انعقاد قمة 
، مت ازباذ قرار من ابرز 1993ديسمرب  11و 10"ىلسنكي" ابلعاصمة الفنلندية أايـ 

اجملسدة لفكرة الدفاع األورويب، حيث مت االتفاؽ خالؿ البياف اخلتامي ذلذه القرارات 

                                                           
 .217-212ص ص ، مرجع سابقسللد عبيد ادلبيضُت،   -1



  
ISSN: 2253-0266 ةــــــــــــــــــــــــــــع والسلطـــــــــــــــــون، اجملتمــــــــــــــانـــــلة القــــــــجم 
EISSN: 2600-6219  :2018        70عدد:           70جملد    

 

257 
 

العضو آنذاؾ يف االرباد األورويب على مشاركة االرباد  15القمة من طرؼ الدوؿ الػ
األورويب يف عمليات "حفظ السالـ واألمن الدوليُت، وذلك وفق مبادئ ميثاؽ ىيئة 

 األمم ادلتحدة".

ا أف رللس أورواب وبناء على احملاور األساسية اليت كما تضمن البياف أيض
سطررهتا قمة "كولوف" والتقارير الرائسية وبعد إنشاء وحدة التخطيط السريع وكذا 
إنشاء شلثل أعلى للشؤوف اخلارجية واألمنية ادلشًتؾ قرر االرباد إنشاء أعضاء جدد 

 اـ اآلتية: وىياكل سياسية وعسكرية داخل اجمللس األورويب، تقـو ابدله

ضماف التوجيو االسًتاتيجي الضروري للتخطيط وتسيَت عمليات "بيًتسبورغ"  -1
وكذا التعبَت عن اإلرادة األوروبية لوضع قاعدة مهمتها تسيَت األزمات 

 1وتعريف األىداؼ ادلشًتكة ذات الطابع العسكري.

العمل على ربقيق "األىداؼ العامة أو القدرات" وذلك إبنشاء ىياكل  -2
  ية وعسكرية داخل اجمللس، أبرزىا: سياس

 اللجنة العسكرية واألمنية الدائمة.  -

 اللجنة العسكرية. -

 اذليئة العسكرية.  -

 2تطوير التعاوف بُت االرباد األورويب وحلف الناتو. -

                                                           
 .211-214، ص ص نفسورجع ادل -1

2
- Michel Bacot-Décriand, « La PESD : montée en puissance et perfectibilité », la 

défense en Europe : avancées et limites, documentations française, paris, 2005, P. 

183.  
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قرار الرائسة الفنلندية ابلتشاور مع الدوؿ األعضاء، ويف مدة زمنية أقصاىا  -3
يوما إىل نشر  60ادلاضية، تطوير القوى العسكرية يف ظرؼ  2003سنة 

ألفا رجال مكونُت خصيصا للمهمات الصعبة  60إىل  50قوات قوامها من 
 1خاصة الدفاعية منها، وذلك يف إطار مهاـ "بيًتسبورغ".

وألف الوصوؿ على ربقيق ىذه األىداؼ يقتضي رلموعة من الوسائل 
الوسائل أوكلت إىل رلموعة من الضباط الذين واآلليات، فإف عملية ربديد ىذه 

شكلوا خلية ادلختصُت العسكريُت، وكانت ىذه اجملموعة تعمل ربت إشراؼ األمُت 
العاـ للمجلس األورويب، كما مت تعزيز ىذه اخللية دبجموعة من الضباط الذين مت 

ادلهاـ  إحضارىم من سلتلف العواصم األوروبية، وذلك تطبيقا دلبدأ "التشاركية"  يف
 2وتوزيع األعباء.

أما خبصوص مسألة التقييم العسكري للحاجيات، فقد انعقدت قمة اجمللس 
، وذلك من أجل مناقشة 2000جواف  20و 19األورويب "بسانتا ماراي" الربتغالية يف 

 التسيَت ادلدين لألزمات، وهبذا اخلصوص مت إصلاز ما يلي: 

والعمل مع ادلختصُت اإلداريُت للدوؿ تنصيب جلنة مكلفة بتسيَت األزمات  -1
 األعضاء لتزويدىا آبراء تقنية حوؿ سلتلف اجلوانب.

أتسيس جهاز خاص بتحديد قاعدة معلومات حوؿ قدرات جهاز الشرطة  -2
يف الدوؿ األعضاء حفاظا على ادلعلومات وتقامسها، وكذا ربديد األىداؼ 

 3اخلاصة ابألعماؿ غَت العسكرية.

                                                           
 .77مزاين راضية ايسينة، مرجع سابق، ص  -1
 ادلرجع نفسو. -2
 ادلرجع نفسو.-3
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بُت اجمللس األورويب وحلف مشاؿ األطلسي، فقد مت أما خبصوص العالقة 
ربديد ادلبادئ واإلجراءات اليت تسَّت ادلشاورات بُت اجلانبُت يف سلتلف القضااي، حيث 

 تقـو العالقة بينهما على النحو التايل: 

ضماف استشارة فعالة وتعاوف وشفافية حوؿ اإلجابة العسكرية ادلقدمة يف  -
 انجع لألزمات.حالة األزمة وضماف تسيَت 

 احًتاـ استقاللية القرار للمنظمتُت. -

 احلفاظ على التعاوف والشفافية.  -

 االحًتاـ ادلتبادؿ بُت اجلانبُت فيما يتعلق ابلطبيعة ادلختلفة ذلما.  -

 1التساوي بُت االثنُت، وعدـ التمييز بُت الدوؿ األعضاء. -

دفاعية إذف دراسة العالقة ما بُت حلف مشاؿ األطلس كمنظمة عسكرية 
تضم يف عضويتها دوؿ غَت أوروبية، واالرباد األورويب الذي يهدؼ إىل بناء سياسة 
أمنية دفاعية أوروبية مستقلة عن الناتو ويف نفس الوقت سياسة تعاونية مع ىذا 
األخَت، ذبعل من الصعوبة دبا كاف ربديد شكل وطابع العالقة بينهما، فمن الزاوية 

يقع تنسيق يف األدوار واإلجراءات واذلياكل بُت احللف  الوظيفية ادلؤسسية، جيب أف
واالرباد، وىذا ما يتجلى من خالؿ طرح أنصار النظرة "الواقعية"، حيث يؤكدوف على 
ضرورة ربقيق سباسك وتناغم يف مجيع األحواؿ، وأف ال تؤثر عملية التوسع يف عضوية 

 2احللف على حساب العضوية يف االرباد األورويب.

                                                           
، 10واألمن القومي العريب، ط  -احلوار مع اجلنوب–إىل الشرؽ  كاظم ىاشم نعمة، حلف األطلسي: التوسع  -1

 .097-096(، ص ص 2117)ليبيا: أكادديية الدراسات العليا، 
 .177بوزيد أعمر، مرجع سابق، ص  -2
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 لنواة القوة العسكرية األوروبيةلثالث: األسس العملية الفرع ا

 2000ديسمرب  09-08تعترب قمة "نيس" الفرنسية اليت انعقدت بتاريخ 
دبثابة الّلبنة األساس لنواة القوة العسكرية األوروبية اليت ترمست معادلها بعد أف طرحت 

الربيطانية يف مدينة "ساف مالو"، وبعد إقرار وزراء الدفاع -خالؿ القمة الفرنسية
على تبٍت فكرة بناء "قوة عسكرية  1999لالرباد األورويب خالؿ قمة "ىلنسكي" 

مت االتفاؽ خالؿ قمة "نيس" على تشكيل "قوة أوروبية أوروبية"، ويف ىذا الصدد، 
ألف جندي، يتم  100إىل  60، يبلغ تعدادىا من EUROFORللتدخل السريع" 

 تدعيمها بػ: 

 طائرة استطالع وقتاؿ.  400 -
 سفينة حربية.  100 -
يوما  60إعطائها القدرة على االنتشار يف مناطق األزمات مباشرة بعد انتهاء  -

 1آالؼ كيلومًت. 04ا وعلى مسافة من اإلعالف عنه
غَت أف ىذه اخلطوة األوروبية اذلامة جدا يف رلاؿ بناء األسس العملية لتقوية 
الدفاع األمٍت األورويب ادلشًتؾ، كشف عن عمق اخلالفات بُت االرباد األورويب 
والوالايت ادلتحدة األمريكية، وذلك بعد معارضة ىذه األخَتة المتالؾ االرباد 

يب مؤسسة عسكرية خاصة بو ومستقلة سباما عن قيادة حلف مشاؿ األطلسي، األورو 
وىو األمر الذي كشف أيضا تبينا واختالال يف ادلوقف األمريكي حياؿ بناء قوة 
عسكرية أوروبية، فلطادلا اندت الوالايت ادلتحدة األمريكية أبف يلعب االرباد األورويب 

ديتلك قدرة أكرب على ربمل األعباء الدفاعية دوره ادلنوط بو يف الساحة الدولية وأف 
 واألمنية يف مواجهة سلتلف التحدايت األمنية. 

                                                           
 .174ادلرجع نفسو، ص  -1
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حقيقة العالقة األوروبية األمريكية بعد اإلعالن عن "القوة العسكرية -1
 األوروبية":

يُعد اذلدؼ الرئيسي من إنشائها، ىو تعزيز الدور الدفاعي األورويب ادلشًتؾ 
دبا يعزز النسيج األمٍت داخل االرباد األورويب والتخلي تدرجييا عن تبعية حلف الناتو، 
غَت أف واقع احلاؿ يثبت أف اجلانب األورويب ال يزاؿ يضع جزءا من مسؤولية الدفاع 

كي يف إطار حلف الناتو، لذلك يتضح جليا أف اذلدؼ عنو على عاتق احلليف األمري
األوؿ ادلشار إليو ليس ربقيق قوة عسكرية أوروبية منفصلة سباما عن حلف الناتو، وإمنا 
تدعيم مهاـ احللف ومؤسساتو دبؤسسة أوروبية ذات طابع أمٍت دفاعي خارج األطر 

من خالؿ مراعاة األطلنطية يدعم الكفاءات األوروبية داخل احللف، وىذا طبعا 
العالقات اإلسًتاتيجية بُت االرباد األورويب والوالايت ادلتحدة األمريكية، وىي العالقة 

 1اليت سعت دوؿ االرباد األورويب على صيانتها واحلفاظ عليها خاصة فرنسا وأدلانيا.

 االجتاه الفرنسي يف إدارة وبلورة سياسة دفاعية أوروبية: -0

ومن جهتها، لطادلا مثلت فرنسا دور القوة األوروبية الرامية إىل القياـ بدور 
رايدي داخل البيت األورويب ادلتوسع وىو الدور الذي يهدؼ أساسا إىل "بلورة 
سياسة دفاعية أوروبية خاصة"، وذلك من خالؿ السعي إلجياد آلية مستقلة الزباذ 

حلف مشاؿ األطلسي ىيئة أساسية للدفاع القرارات الدفاعية والعسكرية، حبيث يبقى 
واألمن، بينما تكوف القوة األوروبية مكملة ومعززة للحلف، تسهر على تنفيذ مهاـ 
صنع السالـ، والوقاية من النزاعات، وادلساعدة يف إجالء الرعااي وربقيق االستقرار 

فاع خصوصا عندما ال ترغب الوالايت ادلتحدة يف التدخل، وقد عرّبت وزيرة الد

                                                           
اد ومشروع جواس حسن، طبيعة االرباد األورويب: دراسة قانونية سياسية يف ضوء ادلعاىدات ادلنشئة لالرب -1

 .777الدستور األورويب، مرجع سابق،  ص 
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ماري" عن أمهية ادلكانة األوروبية والدور األورويب الذي جيب -الفرنسي "ميشاؿ آليو
أف يتحقق يف العامل ككل، وذلك خالؿ احملاضرة اليت ألقتها يف النادي الدبلوماسي 

، ابلقوؿ: "ستكوف أورواب للدفاع ال زلالة، قاعدة لالرتكاز اليت 2005ابلقاىرة سنة 
 1لمضي ُقُدما يف مسَتهتا".ستنطلق منها أورواب ل

أنو يقع على عاتق االرباد األورويب أف  -حسب الوزيرة السابقة–وىذا يعٍت 
ُيشكل مركز ثقل قوي يف العامل ووجود ضروري من أجل إعادة التوازف يف العالقات 
الدولية، ليس فقط من خالؿ التصرحيات واحملاضرات، بل من خالؿ تقوية البنية 

عٌت أف أورواب الدفاع ىي اليت تكرس قدرة األوروبيُت على ربمل العسكرية أيضا، دب
مسؤولياهتم يف اجملاؿ األمٍت والعسكري خاصة يف عصر العودلة، وتضيف الوزيرة 
، ليس لدينا خيار غَت ذلك  السابقة قائلة: "يف عصر العودلة، الذي ضلن فيو اليـو

دفاع معا وعلى أفضل لل -أي صفوؼ األوروبيُت–الذي يقضي يف تنظيم صفوفنا 
 2وجو عن قيمنا ومصاحلنا ادلشًتكة. إف أورواب الدفاع ىي اليت ستدلُّنا على الطريق".

وابلعودة إىل قمة "نيس"، فقد اخُتِتمت ىذه األخَتة على صيغة التوافق بُت 
الطرفُت: األورويب واألمريكي وذلك بعد حذؼ الفقرة اليت مت االعًتاض عليها من 

ي الذي كاف شلثال بوزيرة خارجية "مادلُت أولربايت"، وىي الفقرة اليت الطرؼ األمريك
تتحدث عن الدور ادلقًتح لالرباد األورويب يف إدارة األزمات الدولية والعالقات 
ادلستقبلية مع حلف مشاؿ األطلسي، كما جاء التخلي أيضا عن فكرة "استقاللية 

كية، وىو ادلقًتح الفرنسي الذي  ىيئة التخطيط العسكري" ربت وطأة الضغوط األمري
كاف ينص على ضرورة أف تكوف ىيئة التخطيط للقوة العسكرية األوروبية مستقلة عن 

                                                           
 .778، ص ادلرجع نفسو -1
 .ادلرجع نفسو -2
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الشؤوف القيادية حللف الناتو، دبا يسمح ذلا ابستعماؿ وسائلو ومعداتو العسكرية حبرية 
 1واستقاللية اتمة.

بَتا على حركية وديكن القوؿ أف أتشَت العودلة والتقدـ التكنولوجي كاف ك
الدوؿ األمٍت دلؤسسات اجليش يف توجيو السياسة اخلارجية، وذلك بفعل الًتتيبات 
األمنية واالقتصادية واالجتماعية اجلديدة، اليت عربت عنها مشاريع عديدة كمشروع 
الشراكة، اجلوار، االرباد من أجل ادلتوسط، وكذا تعدد األبعاد اخلارجية لألمن: البعد 

واالجتماعي لألمن، البعد السياسي واالسًتاتيجي، البعد الطاقوي، البعد االقتصادي 
 2البيئي...وغَتىا.

للسياسة األوروبية للدفاع اإلطار اهليكلي واملؤسسايت املطلب الثالث: 
 واألمن

مرت العملية التكاملية لالرباد األورويب يف اجملاؿ الدفاعي واألمٍت بعدة 
مراحل وخطوات، كاف أبرزىا القيم الثالث اليت أشران إليها سابقا )كولوف، ىلنسكي، 
ونيس(، وىي احملطات اليت أعطت دلشروع الدفاع األورويب نفسا جديدا من خالؿ 

عريضة للسياسة األمنية والدفاعية ادلشًتكة التعريف ابألىداؼ العامة ورسم اخلطوط ال
ادلستقلة نوعيا عن حلف األطلسي، كما عرؼ مشروع الدفاع األمٍت األورويب إنشاء 
مؤسسات وىياكل ذات طابع عسكري وأمٍت ربت قيادة أوروبية زلضة من طرؼ 

وع فرنسا وأدلانيا الدولتُت الفاعلتُت واألكثر طموحا لتعزيز البعد األمٍت يف ادلشر 
التكاملي األورويب وزلاولة تغطية وتعويض العجز يف رلاؿ السياسة اخلارجية واألمنية 

                                                           
 .216ص ، مرجع سابقسللد عبيد ادلبيضُت،  -1
مد، "ربدايت قياـ سياسة خارجية أوروبية موحدة ومؤثرة: سياسة أورواب ذباه الصراع العريب اإلسرائيلي ػرلداف زل-2

 .278العدد احلادي عشر، د.ت، ص منوذجا"، رللة الفكر، 
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لالرباد األورويب مستلهمة من السياسة األمنية والدفاعية اليت اعتمدهتا فرنسا بقيادة 
 شارؿ ديغوؿ يف حقبة الستينيات. 

وبناء على ذلك، كاف من الضروري خلق مؤسسات جديدة يف ىذا اجملاؿ، 
وىي ادلؤسسات اليت استحدثتها اتفاقية "نيس" على وجو اخلصوص، وىي اذليئات 

 1التالية:

: وىي اذليئة ادلخولة قانوان بتويل زماـ السياسة اخلارجية اجمللس األورويب-1
واألمنية ادلشًتكة، خاصة ما تلق بتحديد ادلبادئ والتوجهات الكربى، وكذا إعداد 

 زمة لتنفيذىا. وربضَت األدوات والوسائل الال

: وىو السلطة العليا يف ىـر االرباد األورويب، ادلخوؿ بصنع جملس الوزراء-0
القرار الفعلي يف إطار التوجهات العامة اليت يصدرىا ويقرىا اجمللس األورويب، وىو 

 اذليئة اليت يتفرع عنها اللجاف وادلؤسسات التالية: 

 املشرتكة: املمثل األعلى للسياسة اخلارجية واألمنية -أ

وىو الشخص ادلكلف دبساعدة رللس الوزراء يف كل ما يتعلق ابلتخطيط 
وتوجيو السياسة اخلارجية لألمن والدفاع وتنفيذ قراراهتا، وحسب القانوف الداخلي 
للجهاز، فإف شلثل السياسة اخلارجية واألمنية ادلشًتكة يعمل ربت إشرافو رلموعة من 

 يُت والتقنيُت واإلداريُت. ادلستشارين واخلرباء الدبلوماس

 

 

                                                           
 .86مزاين راضية ايسينة، مرجع سابق، ص  -1
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 :COPSاللجنة الدائمة للسياسة واألمن -ب

بعد قرار اجمللس األورويب،  2001جانفي  22وىي اذليئة اليت مت إنشاؤىا يف 
وقد مت ربديد مهامها السياسية واألمنية ادلتمثلة أساسا يف ادلراقبة السياسية واإلدارة 
اإلسًتاتيجية دلختلف األنشطة اليت يقـو هبا رللس الشؤوف العامة والعالقات اخلارجية، 

من  25وىي اللجنة اليت عوضت اللجنة السياسية اليت كانت مقررة يف نص ادلادة 
 اتفاقية االرباد األورويب، وقد نص التعديل اجلديد على ىذه ادلادة على ما يلي: 

: "تنصيب جلنة سياسة وأمنية تراقب الوضع الدويل يف رلاالت 71الفقرة  -
خاصة ابلسياسة اخلارجية واألمنية ادلشًتكة... دوف ادلساس دبهاـ الرائسة 

 1وادلفوضية".
ياسية واألمنية ربت مسؤولية اجمللس الرقابة : "سبارس اللجنة الس70الفقرة -

 2السياسية واإلدارة اإلسًتاتيجية لعملية إدارة األزمات".
: "ديكن أف يسمح اجمللس للجنة السياسة واألمنية لغرض عملية 73الفقرة -

تسيَت األزمات ومواصلتها أخذ القرارات ادلناسبة ادلتعلقة ابلسيطرة السياسية 
 3".واإلدارة اإلسًتاتيجية

 CMاللجنة العسكرية لالحتاد األورويب: -ج

فيفري  14وىي اذليئة التابعة جمللس االرباد األورويب، جرى تعيينها يف 
، حيث أسست ىذه اللجنة نظرا 2001جانفي  22، وازبذ القرار رمسيا يف 2000

حلاجة االرباد إىل جلنة ُتشرؼ على التعاوف العسكري مع الدوؿ األعضاء وكذا تسيَت 
                                                           

 .86-81ادلرجع نفسو، ص ص  -1
 ادلرجع نفسو. -2
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النزاعات واألزمات، سواء اليت تقع داخل االرباد أو قريبا من حدوده، وىي اللجنة 
ادلطالبة دائما بتقدمي توجيهات وتوصيات إىل نظَتهتا "اللجنة السياسية واألمنية" يف  

 1كل ادلسائل العسكرية.

 أركان جيش االحتاد األورويب: -د

د األورويب إىل قيادة كي" ونظرا حلاجة االربانساستجابة لتوصيات قمة "ىل
 2000أفريل  01خرباء من دوؿ أوروبية يف  06أركاف وجيش أورويب، فقد مت تكليف 

إبعداد ادلهاـ، والتنظيم ووسائل أركاف اجليش األورويب، فضال عن تقدمي مقًتحات 
جادة جملموعات العمل ادلكلفة إبعداد برانمج مفصل عن ادلشروع، حيث كاف أوؿ 

، ليتم تنصيبو رمسيا يف 2001ماي  23اجتماع رمسي لقادة أركاف اجليش األورويب يف 
إىل رلموعة فرؽ تعمل ربت إشراؼ ، وقد جرى تقسيم اجليش 2001جواف  11

جنراؿ برتبة "لواء"، وقد مت ذبميع ىذه الفرؽ لتقـو دبهاـ التخطيط واالستعالـ 
 2واللوجستيك واالتصاؿ.

إف اذلدؼ الرئيس من إنشاء اجليش األورويب ىو وضعو ربت تصرؼ 
ة "السياسة األوروبية للدفاع واألمن"، خصوصا يف مراحل األزمات والقضااي الدولي

ذات الطابع العسكري، أو زلاربة سلتلف التهديدات األمنية والتحدايت التنموية يف 
 3اجملاؿ األمٍت.

إف إنشاء "اجليش األورويب ادلوحد"، والذي بدأ بتشكيل فرؽ عملياتو تشرؼ 
عليها قيادة أركاف أروبية مشًتكة يهدؼ أساسا إىل زلاولة  التخلص من تبعية االرباد 

                                                           
 .89-88ادلرجع نفسو، ص ص  -1
 .279-278مد، مرجع سابق، ص ص ػرلداف زل -2
 .089-088نسي األدلاين"، مرجع سابق، ص ص عبد الوىاب بن خليف، "االرباد األورويب يف ادليزاف الفر -3



  
ISSN: 2253-0266 ةــــــــــــــــــــــــــــع والسلطـــــــــــــــــون، اجملتمــــــــــــــانـــــلة القــــــــجم 
EISSN: 2600-6219  :2018        70عدد:           70جملد    

 

267 
 

ف مشاؿ األطلسي، دبعٌت آخر، ىو زلولة ربقيق التكامل واالندماج األورويب إىل حل
األورويب الكامل يف اجملاؿ الدفاعي واألمٍت الذي يبقى مشروعا قيد اإلصلاز، لكنو بعيد 
التحقق، ابلنظر إىل ادلعطيات اليت تفرزىا األحداث الدولية، واليت بينت مدى التبعية 

قق الرايدة يف سلتلف مهامو األمنية والدفاعية ادلفرطة حللف مشاؿ األطلسي، الذي حي
اليت ُتسَند إليها غالبا بعد العجز األورويب ادلسجل يف عدة مناسبات.وابإلضافة إىل 
ىذه اذليئات وادلؤسسات، ديكن اإلشارة إىل رلموعة أخرى من اللجاف واذليئات اليت 

 سبارس دورا مكمال للمؤسسات السابقة وىي: 

 ة للدراسة وحتليل القضااي الدولية: اجملموعة البحثي-1

وىي تضم رلموعة من الباحثُت واألكاددييُت الذين يتبعوف إداراي للمجموعة 
العسكرية للتخطيط واإلشراؼ على العمليات ادليدانية )اللجاف وادلؤسسات السابقة( 
مهمتها مجع ورصد ومتابعة ادلعلومات العسكرية واإلسًتاتيجية حوؿ العامل خاصة 

 1طق التوترات واألزمات اإلقليمية والصراعات الدولية.منا

 : Agence Européenne de défenseالوكالة األوروبية للدفاع -0

، 2004تعد من بُت ادلبادرات اليت أقرىا اجمللس األورويب، بتاريخ جويلية 
هتدؼ أساسا إىل الرقي والنهوض ابألنشطة األمنية والدفاعية االرباد لألورويب من 
خالؿ بعث عملية البحث يف رلايل الدفاع واألمن األورويب ادلشًتؾ، ذبدر اإلشارة إىل 
أف ىذه الوكالة تعمل ربت إشراؼ ادلفوضية األوروبية، وينشطها رلموعة من 

 2الشخصيات األوروبية ذات االىتماـ ابجملاؿ األمٍت والدفاعي.

                                                           
 ادلرجع نفسو. -1
 .279رلداف دمحم، مرجع سابق، ص  -2
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 Le collègeاملعهد االفرتاضي األورويب للدفاع واألمن -73

Européenne de sécurité et de défense: 

وىو ادلؤسسة اليت أسهمت بشكل كبَت كل من فرنسا وأدلانيا يف أتسيسها، 
، وىو عبارة عن شبكة أوروبية من ادلعاىدة الوطنية 204بدأ نشاطو يف شهر سبتمرب 

لدوؿ االرباد األورويب، يهدؼ على تكوين كفاءات وإطارات يف رلاؿ السياسة 
وبية للدفاع واألمن، وذلك من أجل بعث مفهـو "التنشئة السياسية" وتطوير األور 

 التفكَت األورويب هبذا اجملاؿ.

 :امتةاخل

تشَت أغلب ادلعطيات اليت تفرضها األحداث ادلتالحقة على الساحة الدولية، 
أف مستقبل السياسة األمنية والدفاعية لالرباد األورويب تظل مرىونة بعدـ وجود 
استقرار أورويب على سياسة موحدة حوؿ العالقات الواسعة وادلتشابكة داخل أطر 
االرباد األورويب، وخارجو يف إطار حلف مشاؿ األطلسي والوالايت ادلتحدة 
األمريكية، فدوؿ االرباد األورويب ترى أنو يف ىذه ادلرحلة ويف إطار ادلستوى الدفاعي 

طلسية أكثر قراب إىل ثقة األوروبيُت واطمئناهنم والعسكري األورويب تكوف ادلنظومة األ
من منظومة أمنية ودفاعية حديثة التكوين وضعيفة من حيث الدعم التقٍت واللوجسيت، 
لذلك فهي ربتاج إىل جهود حديثة ووقت ليس ابلقصَت للوصوؿ إىل ربقيق 

: أىدافها،يتأكد ذلك من خالؿ "خافيَت سوالان" الذي صرح هبذا اخلصوص يف قولو
"تعلمنا دبشقة يف أورواب أف السالـ واألمن ادلستدامُت يتطلباف تعاوان وتكامال 

 .1إقليميُت، فإدارة األزمات ليس كإقامة وربقيق األمن"

                                                           
د، ربيع اخلَتي: "السياسة الدفاعية والعسكرية األوروبية بُت طموحات االستقاللية وزلدودية التحرؾ"، ػنوار زلم -1

 .22اجمللة السياسة والدولية، دت، ص 
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، ىو أف االرباد األورويب،   ه الدراسةإف ما ديكن استخالصو من خالؿ ىذ
كتكتل إقليمي قد بدأ أوىل زلطات صلاحو من خالؿ سبكنو من ربقيق التكامل 
ادلنشود يف القطاع االقتصادي، الذي ولرد اذلمرة والرغبة يف مواصلة مسَتة التكامل 
الصعبة اليت انتقل صلاحها إىل النجاح يف توحيد الرؤى ووضع اخلالفات السياسية اليت 

ؿ دوف ربقيق ادلشروع األمٍت والدفاعي األورويب ادلشًتؾ، الذي ترمست معادلو يف ربو 
إطار اتفاقية ماسًتخيت، وأتكدت طموحاتو من خالؿ االنتقاؿ من "السياسة 
اخلارجية واألمنية ادلشًتكة" إىل "السياسة األوروبية للدفاع واألمن"، ىذه األخَتة اليت 

اتيا وىيكلية مؤسساتية يف رلاؿ الدفاع واألمن، أعطت دلسَتة التكامل بُعدا مؤسس
إال أهنا استطاعت ذباوز عقبة  -وإف كانت تالزمها صعوابت وعقبات عديدة–اليت 

اخلالؼ السياسي حوؿ اجملاؿ الدفاعي واألمٍت، ليبقى مشروع االرباد األورويب 
، خاصة "الوالايت ادلتحدة األوروبية" مشروعا طموحات يستحق االحًتاـ واالقتداء

من طرؼ دوؿ جيمعها اتريخ مشًتؾ، وحضارة مشًتكة، مث لغة ودين وإيديولوجيا 
 موحدة، إهنا الدوؿ العربية واإلسالمية. 

 


